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Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0371 

Název projektu Projekt TRIVIS Prostějov 

Autor Mgr. Lukáš Dopita 
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Předmět Informatika 

Tematická oblast Tabulkové editory – MS Excel 

Určeno pro 2. ročník 

Kód materiálu Krátká anotace o možnosti využití 

VY_32_INOVACE_DL.41 Video návod je určen k promítání (projektor, PC) jako doplněk při 
výkladu látky a především jako materiál k samostudiu a následnému 
vypracování úkolů v pracovním listě. 
Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků 
do sešitu), vytištění, samostudium. 

VY_32_INOVACE_DL.42  
 

Video návod je určen k promítání (projektor, PC) jako doplněk při 
výkladu látky a především jako materiál k samostudiu a následnému 
vypracování úkolů v pracovním listě. 
Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků 
do sešitu), vytištění, samostudium. 

VY_32_INOVACE_DL.43 
 

Video návod je určen k promítání (projektor, PC) jako doplněk při 
výkladu látky a především jako materiál k samostudiu a následnému 
vypracování úkolů v pracovním listě. 
Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků 
do sešitu), vytištění, samostudium. 

VY_32_INOVACE_DL.44  
 

Video návod je určen k promítání (projektor, PC) jako doplněk při 
výkladu látky a především jako materiál k samostudiu a následnému 
vypracování úkolů v pracovním listě. 
Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků 
do sešitu), vytištění, samostudium. 

VY_32_INOVACE_DL.45  
 

Video návod je určen k promítání (projektor, PC) jako doplněk při 
výkladu látky a především jako materiál k samostudiu a následnému 
vypracování úkolů v pracovním listě. 
Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků 
do sešitu), vytištění, samostudium. 

VY_32_INOVACE_DL.46  
 

Video návod je určen k promítání (projektor, PC) jako doplněk při 
výkladu látky a především jako materiál k samostudiu a následnému 
vypracování úkolů v pracovním listě. 
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Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků 
do sešitu), vytištění, samostudium. 

VY_32_INOVACE_DL.47  
 

Video návod je určen k promítání (projektor, PC) jako doplněk při 
výkladu látky a především jako materiál k samostudiu a následnému 
vypracování úkolů v pracovním listě. 
Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků 
do sešitu), vytištění, samostudium. 

VY_32_INOVACE_DL.48  
 

Video návod je určen k promítání (projektor, PC) jako doplněk při 
výkladu látky a především jako materiál k samostudiu a následnému 
vypracování úkolů v pracovním listě. 
Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků 
do sešitu), vytištění, samostudium. 

VY_32_INOVACE_DL.49 Video návod je určen k promítání (projektor, PC) jako doplněk při 
výkladu látky a především jako materiál k samostudiu a následnému 
vypracování úkolů v pracovním listě. 
Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků 
do sešitu), vytištění, samostudium. 

VY_32_INOVACE_DL.50 Video návod je určen k promítání (projektor, PC) jako doplněk při 
výkladu látky a především jako materiál k samostudiu a následnému 
vypracování úkolů v pracovním listě. 
Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků 
do sešitu), vytištění, samostudium. 

VY_32_INOVACE_DL.51  
 

Pracovní list – používán k procvičování tvorby a úpravě tabulek 
v tabulkovém editoru MS Excel. 
Inovace – rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností 
s využitím ICT – snadná a rychlá kontrola – vytvoří úkol na PC dle 
zadání. 
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VY_32_INOVACE_DL.52  
 

Pracovní list – používán k procvičování tvorby a úpravě grafů 
v tabulkovém editoru MS Excel. 
Inovace – rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností 
s využitím ICT – snadná a rychlá kontrola – vytvoří úkol na PC dle 
zadání. 

VY_32_INOVACE_DL.53 Pracovní list – používán k procvičování tvorby a úpravě grafů 
v tabulkovém editoru MS Excel. 
Inovace – rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností 
s využitím ICT – snadná a rychlá kontrola – vytvoří úkol na PC dle 
zadání. 

VY_32_INOVACE_DL.54  Pracovní list – používán k procvičování tvorby a úpravě grafů 
v tabulkovém editoru MS Excel. 
Inovace – rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností 
s využitím ICT – snadná a rychlá kontrola – vytvoří úkol na PC dle 
zadání. 

VY_32_INOVACE_DL.55  Pracovní list – používán k procvičování tvorby ručně psaných vzorců 
v tabulkovém editoru MS Excel. 
Inovace – rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností 
s využitím ICT – snadná a rychlá kontrola – vytvoří úkol na PC dle 
zadání. 

VY_32_INOVACE_DL.56 Pracovní list – používán k procvičování logické funkce Když 
v tabulkovém editoru MS Excel. 
Inovace – rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností 
s využitím ICT – snadná a rychlá kontrola – vytvoří úkol na PC dle 
zadání. 

VY_32_INOVACE_DL.57 Pracovní list – používán k procvičování logické funkce Když 
v tabulkovém editoru MS Excel. 
Inovace – rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností 
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s využitím ICT – snadná a rychlá kontrola – vytvoří úkol na PC dle 
zadání. 

VY_32_INOVACE_DL.58  
 

Pracovní list – používán k procvičování logické funkce A 
v tabulkovém editoru MS Excel. 
Inovace – rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností 
s využitím ICT – snadná a rychlá kontrola – vytvoří úkol na PC dle 
zadání. 

VY_32_INOVACE_DL.59  
 

Pracovní list – používán k procvičování logické funkce Nebo 
v tabulkovém editoru MS Excel. 
Inovace – rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností 
s využitím ICT – snadná a rychlá kontrola – vytvoří úkol na PC dle 
zadání. 

VY_32_INOVACE_DL.60  
 

Pracovní list – používán k procvičování podmíněného formátování 
v tabulkovém editoru MS Excel. 
Inovace – rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností 
s využitím ICT – snadná a rychlá kontrola – vytvoří úkol na PC dle 
zadání. 
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